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Behandling:
Hilde Opoku (SV) fremmet følgende merknad pva SV:
Tiltak som er ferdig utarbeidet av rådmannen legges fortløpende fram for politisk behandling slik at
igangsetting kan skje så raskt som mulig.
Harald Berg (FrP) tok opp rådmannens opprinnelige innstilling:
1.
Bystyret tar klimarapporten til Program for Industriell økologi (IndEcol) ved NTNU til
orientering.
2.
Bystyret ber Rådmannen om å utarbeide en ny kortfattet energi- og klimahandlingsplan med
fokus på utslippskilder hvor kommunen har virkemidler til å påvirke utslippene. Planen skal
legges fram til politisk behandling i løpet av våren 2008. Planen skal søkes finansiert blant annet
med støtte fra Enova.
3.
I årets budsjett er det avsatt kr 150.000 til å ferdigutvikle registreringsverktøyene til IndEcol
samt til en klimahøring. Bystyret ber om at disse midlene inngår i arbeidet med en ny energi- og
klimahandlingsplan. Midlene skal anvendes til videre utredningsbehov knyttet til lokalt
klimagassregnskap, hvor oppfølging av verktøyene til IndEcol inngår.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Bergs forslag ble innstillingen vedtatt mot 11 stemmer
(10FrP, 1DEM) avgitt for Bergs forslag.
Sp, PP sluttet seg til flertallsmerknaden.
Ap, H, KrF, Sp, V, RV, PP, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra SV.
VEDTAK:
1.
2.

Bystyret tar rapporten "Energibruk og klimautslipp i Trondheim" til etterretning.
Trondheim Kommune må, som teknologihovedstad, ligge i forkant når det gjelder å møte de
utfordringer klimaendringene stiller oss overfor. Næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner,
forskningsmiljøer og andre grupper i lokalsamfunnet må trekkes inn i arbeidet med å redusere
direkte så vel som indirekte utslipp av klimagasser.
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3.

4.

5.

Rådmannen fortsetter sammen med blant annet INDECOL, NTNU, å utvikle de verktøy
rapporten beskriver, med sikte på å kunne føre løpende oversikt over utviklingen av
klimautslippene i Trondheim.
Rådmannen utarbeider en ny klimahandlingsplan for framlegging våren 2008. Planen må
identifisere realiserbare tiltak innen områder som Trondheim Kommune kan påvirke, med
sikte på minst å innfri de målsettinger som ligger i Lavutslippsutvalgets rapport (NOU
2006:18).
Det søkes støtte fra Enova til utarbeidelse av klimahandlingsplanen. Dessuten må en del av
klimautvalgets midler, kr 150 000, som er avsatt på årets budsjett til klimahøring og oppfølging
av samarbeidet med INDECOL, kunne anvendes til arbeidet med planen.

FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, SV, FrP, KrF, V, RV, MDG, DEM, Sp, PP:
Bystyret beklager at rådmannen ikke har gjengitt klimautvalgets vedtak i saksframstillingen.
FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, H, KrF, Sp, V, RV, PP, MDG, DEM:
Tiltak som er ferdig utarbeidet av rådmannen legges fortløpende fram for politisk behandling slik at
igangsetting kan skje så raskt som mulig.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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